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luttrekscl:

Beschrc\ cn \\ ordt een inrichting voor hct \'lt\ aardigen van gccoexti udcerdc

\ oedselproductcn, in hci hij/onder u'orst. Deze inrichting onn at coextrusiemiddelen

5 \ oor het \ ornien \ an een dooiiopende streng \ an een \ oedselproduct welke rondom

\oorzien is \'an een in hoofdzaak gelijkmatige coUagcenlaag. Daarbij omvai de

inrichting een transportinrichting voor het transporteren van het voedselproduct alsmede

iniddclcn \ oor het toevoeren van coaguhitiemiddelen naar de \ oedselproducten, terwijl

dcze door de transportinrichting getransporteerd worden. Voorts omvat de inrichting cen

]0 lossingsstation. De inrichting is \ oorzien \'an een vcrdcehnrichting \'oor het verdelen

van de streng van voedselproduct in losse eenheden, welke voor de transportinrichting is

geplaatst en de transportinrichting omvat een transportorgaan dat voorzien is van

dragers voor de losse eenheden voedselproduct.

15 Tevens wordt een werkwijze voor het vervaardigen \'an een gecoextrudeerd

\ oedsel product bcschreven.
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I'l'ansportinMchting \ oor \ ocdsclpfoducten, al>nicde w erkwijzc \ ooi het coc.\ t rude re

n

en/of coagLilcren van \'ocdsclproductcn

cry De onderhax igc uil\ inding heeft betrekkmg op ecn inrichung \ oor hct \ cr\ aardigcn \ an

gecoextmdeerde voedselproduclen, in hcl bijzondcr worst, ten minste onn attende

coextrusiemiddelen voor het vormen \'an een doorlopende streng \ an een

voedselproduct welke rondom voorzien is \ an een in hoofdzaak geliikniatige

collageenlaag: een transportinrichting voor het transporteren \ an het voedselproduct;

niiddelen voor het toevoeren van coagulatiemiddelcn naar de voedselproduclen, tervvijl

10 deze door de transportinrichting getransporteerd worden; en een k^singsstation.

Een dergelijke inrichting is bijvoorbeeld bekend uit de Internationale ocirooiaanvrage

WO 98/161 15. De transportinrichting van deze inrichting omvat een neervvaarts

hellende transportband vvaarover een continue geextrudeerde (worst )strcng vvordt

\5 bewogen. Boven de transportband zijn een aantal sproeimondstukken geplaatst die

coagulatiemiddelen in de vorm van een pekeloplossing toevoeren naar en in contact

brengen met de worststreng.

Gecoextrudeerde voedselproducten zijn producten vvaarbij gelijktijdig een

20 \ oedselproductstreng en een gelijkmatig daaromheen aangebrachte bekledingslaag

worden gcextrudeerd. Deze bekledingslaag oinvat gebruikelijk een collageengel die

\ervolgens aan een coagulatiebehandeling onderworpcn dient te worden om het water

uit de collageengel te vervvijderen en het collageen te doen verharden en stabiliseren.

25 Een bekende vverkwijze om water uit de collageenlaag te verwijderen is door gebruik te

maken van droogtorens of -kamers, vvaarin de gecoextrudeerde voedselproducten bloot

worden gesteld aan warmte om aldus het water uit de collagcenkiag te verdrijven.

Genoemde werkwijze is echter niet alleen zecr tijdrovend en duur. niaar ook energetisch

onaantrekkelijk vanwege de noodzakelijke verhittingsfase die \'eelal gevolgd wordt door

30 een koelstap.

Een andere manier om het verwijderen van water uit de collageengel te bewerkstelligen

is door coagulatiemiddelen in de vorm van geconcentreerde zoutoplossingen in contact

JUi-
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brcn^en n.ct dc collagcenlaag. opdat doo,- n.dde, van osn.osc water uU dc laag woalt

verwjderd. DergeHjke gcconcentreerde zoutoploss,ngen on.vatten b.jvoorbceld

gcconcentrecrdenatriunichloride-oplossingen.

DC venvudcr,ng van water uu de coUageengel kan ook teweeg worden gebracht door de

„el .n contact te brengen met een oploss.ng d.e dc pH van de coUageengei vc andert.

H.erdoor kan dc watcropnamccapacUeU van de gel worden verlaagd zodat

dientengevolge water uit de gel wordt verwijderd.

Een stabiiisatie van de collagecniaag kan berc.kt worden door deze te cross-Unken. Het

l.nkcn van dc collageenge. wordt gebru.kcHjk bewerkstelHgd door de toevoeg.ng

,ss-Hnk-n.iddelen aan de collageengeK t.jdens dan wel na extrusie daarvan.
cross

van cross

Laatst.enoemde man.eren om water uit de collagcenlaag te vcrw.jderen onder

.ebru>kn.ak,ne van coagulat.emtddelcn d,e ,n contact worden gebracht n.et dc

^ollageenlaag. z.jn b.jvoorbceld bckend uU WO 93/12660 en de cerder gcnocmde

iianviage WO 98/161 15.

,„ WO 9Vr(.60 ..'ord, een werkw.jze bcsehreven voor hel vervanrd.Kn v»n een

„eeoe.„ ndec,de wo,,,, o,„va„c„de de happen van 1« co«.,„dcre„ van de vvor.s.s.reng

de eolla=ee„laag e„ he, chemi.cl, la.en coagnleren van de eollageenlaag onder

,eb™ilvn,aking van een ehem.sch eoagula.iemidde, en in afvvez,ghe,d van he.e U,ch,

lo-.n. H,er.oe word, d= geeoexrrndeerde wors,s„eng door een zogenaa.nd verlengd

pekllbad eelcid, waarin coagnlar.e van de collageen plaa.v.nd, ,n de ,n WO 93/12660

.oegepas,; ,nr,cl„ing wo,d, geb™,l. genraak, van een spiraalvorm.ge b„,s mc, een lengle

\ aii H) tot 50 m als pckelbad.

20 eecoc

N.delcn van laatst.cnoemdc inr.chting worden aangehaald in WO 98/16115 cn

auen hct fc.t dat dc worststreng als gcvolg van ongeHjkn.at.gc uustrckking over dc

omv



icnetcrichtmg ecn oneelijknKaiLie Jianietcr \'ci-iooiu. I^oxlmiJicm \ erschilt dc \ erbli)Ui]d

in dc zcHiioplossing o\'cr de lengtc, hetgcen een \-crschil in unitormitcit \ an dc

ci>l}agcenonihulling tot gc\ olg hccft. Daarnaast wordt de zecr bepcrktc bcrcikbaarhcid

\ an dc w or.ststreng als bezwaar genocnid.

s

Dc in WO 98/161 15 bcschrc\en uitMndmg hceft als docl ccn inrichiing tc \'crschalTcn

die dc bo\'cngenocmde nadclcn onder\ angt. Echtcr, de inrichting Nolgens WO 98/161 15

kent e\encens ccn aantal bclangrijke nadclcn. Zo is de transportband en daarniee dc

daaroverhcen gctransportecrdc worst in gcval \'an processtoringcn en ten bchoe\e van

10 ondcrhoud nog ininier moeilijk bereikbaar. Bovendien \ indt het contact tussen de

coagulatie-middclcn en de tc coaguleren worst ongecontroleerd en onvolledig plaats. Dit

wordt \eroorzaakt doordat dc coagulatiemiddelen die door de sproeimondstukken

\'erspreid worden slechts op de naar box en gerichte zijdc \ an de worst lerecht komen.

Bo\'cndicn bevinden de sproeimondstukken zieh slechts op een beperkt aantal

15 specifiekc lokatics. Te\'cns zou de continue worststreng tijdens het doorlopen van de

bochi in dc transportband nioeten ronddraaien opdat ecn bewcrking van de onderzijde

van de worststreng plaats kan vinden. Deze beweging is echter zeer ongecontroleerd en

zal niet of slechts in zeer beperkte mate, doch in elk ge\'al nici consequent, optreden.

Hierdooi- kan met behulp van de bekende inrichting geen gelijkmatigc x'crdeling \'an

coagulatiemiddelen o\'er de woiststrcng en daarmee geci:i toereikende coagulatie liiervan

gegarandcerd worden.

De onderhavige uit\ inding beoc'gt bovengenoemde nadelen op te helfen en \'oorziet

daartoe in een inrichting volgens de aanhef die gekenmcrkt wordt doordat dc inrichting

25 voorzien is \'an een verdcelinrichting voor het \ erdelen \*an de streng van

\ ocd.sclprocluct in losse eenheden, welkc stroomopwaarts ten opzichte \'an de

transporlinnchling is geplaatst en dat de transportinrichting ecn transportorgaan om\'at

dat \ oorzicn is van dragers \'oor de losse cenheden \'oedselproduct.

3ij In de inrichting \-olgcns de ondcrha\ igc uitvindmg \^'ordt dc streng \ an \ oedselproduct

in losse een lie den verdccld aborens deze wordt ondcrworpcn a an ecn
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coaoulat.ebehandeHng. Het gebruik van dergehjkc losse eenheden maak, een betere

controle over de beweg.ng van dezc eenheden nK,geUjk, m vergehjk,ng met een

continue streng. Door deze gecontroleerde beweging kunnen de losse eenheden, d>e

worden opgenon.en in dragers, bovend.en n. hoofdzaak alz.,d>g en homogeen in contact

komen met de toegevoerde coagulatiem.ddelen. Doordat de streng van voedselproduct

,-clat>ef kort na het coextruderen in losse eenheden wordt verdeeld. wordt voorts

verzekerd dat de losse eenheden elk een in hoofdzaak gcHjke diameter bez.lten.

Om de collageenlaag enigszh^s te doen versterken alvorens de streng van

oedselproduct met behulp van de verdeehnnchtmg in losse eenheden wordt verdeeld,

,s de innchtine volgens de onderhavige uitvinding bij voorkeur voorzien van middelen

voor het toevoeren van voorbehandelings-coagulatiemiddelen naar de geeoextrudeerde

streng van voedselproduct, welke middelen stroomopwaarts ten opzichte van de

verdeelinrichting zijn geplaatst.

Deraeli.ke middelen kunnen bijvoorbeeld een bad of goot omvatten. waardoor de

.ecoextrudeerde worststreng wordt voortbewogen en in contact wordt gebracht met

ulatiemiddelen, zoals bi.voorbeeld een geconcentreerde natriumchloride-oplossmg.
coaL^

in het bijzonder omvatten de dragers in hoofdzaak gootvormige elementen en hebben

deze een bewegingsrichting die zich dwars uitslrekt op hun lengteas.

h. een der.elnke uitvoeringsvorm, worden de losse eenheden van voedselproduct b.j

voorkeur naast elkaar, in elkaars verlengde, liggend opgenomen m de dragers en

eveneens dwars op hun lengterichting voortbewogen.

Met voordeel is de inrichting volgens de onderhavige uitvmdmg te^ens voorzien van

een overzetmnchting. met behulp waarmee de losse eenheden m de dragers worden

o\'ori:c7.et.



Ten bch(K^\ c van dc dotMiaalhaarhcid win de coagulatiLMniddelen, onnatten dc dragci^

bil \ oorkeur gaasvorniigc u andciL

(.)ni le \ oorkomcn dat de \ oedselprodiicten uil de drager kunnen rollen dan w el dri j\ en.

5 omsluiten de dragers in een \oordelige uitvoerings\'orm de voedselproducten

groten deels.

In een \oordelige uitvoermgsvorm zijn de dragers in hoofdzaak \e:)lledig atsluitbaar.

10 Hierdoor vvordt voorkomen dat de losse eenheden van voedselproduct tijdens het

transport uit de dragers kiinnen vallen. De afsluiting van de dragers kan bevverkstelligd

v\ orden door een losneembare deksel die onderdeel uitmaakt van de drager. Een andere

niogeli]kheid is dat de drager middels een vaste afdekplaat wordt afgesloten.

15 In een \'oorkeursuilvoerings\'orm cloorloopt het transportorgaan, aithans gedeeltelijk,

een zigzag-vorniig traject, waarbij de respectie\'elijkc deeltrajecten zieh ten minste

gedeeltelijk in verticale richting uitstrekkcn.

Door het afleggen van een dergelijk traject, kan \n een relatief kleu^e ruin:ite gcdurende

20 een relatief lange behandeltijd een relatief hinge afstand worden afgelegd. Bo\'cndien

wordt door een dergehjk traject de bercikbaarheid van de voedselproducten aanzienhjk

\erbeterd ten opzichte \'an de bekende inrichtingen.

Rij voorketu- is het traject zodanig dat de hoek inssen een op- en neergaande baan cn

25 V ice x ersa 45-75' bedraagt en bij voorkeur 60^ hedraagt.

higeva] \'an een dergehjk traject zullen de losse eenheden van voedselproduct in de

dragers optimaal geroteerd worden. zodat in hoofdzaak alle zijden van de eenheden op

cnig moment naar btn'en gericht zulien zijn. Bovenchei^ bhjft de bereikbaarheid van de

3f) d!"agers in deze situatie optimaak



-6-

Mel voorclcel /i]n de dragcrs door middel van ecn stanc koppeling met hci

transportorgaan gekoppeld.

In hot geval dat iict transportorgaan bovengenoemd zigzag-vormig traject aflegt, heeft

s dc starre koppeling als voordcel dat de rcspectievelijke dragers tijdens transport om hun

as zullcn draaien. Ilierdoor zullen de in clke drager opgcnonicn voedselproducten ox er

de bodem daarvan roteren zodat een gelijkmatige verspreiding van coagulatiemiddelen

over het buitenoppervlak dcze producten vcrzekerd wordt.

10 In een \'oordelige uitvoeringsvorm zijn de middelen \'oor het toevoeren van

coagulatiemiddelen boven de baan van dc dragers geplaatst.

Zoals in het bovenstaande reeds uiteen is gezet, wordt door de gecontroleerde bevveging

van de losse eenheden voedsclproduct in de dragers verzekerd dat deze alzijciig met de

]5 vanafde bovenzijde toegevoerde coagulatiemiddelen in contact komen.

Met voordcel zijn de middelen voor het toevoeren van coagulatiemiddelen zodanig

uitge\'(KM-d dat de \ oedselpro(iucten door de C(nigulatiei7^iddelen be>prenkeld vvorden.

20 Door een dergelijke besprenkeling kan een gelijkmatige verdeling \'an de

coagulatiemiddelen over de buitenzijde van de voedselproducten bereikt worden.

Bi) voorkeur omvatten de middelen voor het toevoeren van coagulatiemiddelen

•^proeimondstukken.

Deze sproeimondstukken kunnen bijvoorbeeld gekoppeld zijn met een terugvoerlciding.

ztxlat reeds \ ersproeide en opge\'angcn coagulatiemiddelen meerdere malen gebruikt

kunnen worden. Indien gewenst, kunnen de sproeimondstukken onderling op

\ erschillende toevoerleidingen \'oor coagulatiemiddelen worden aangesloten. Aldus

;^() kunnen de x'oedselproducten in de transportinrichting met meerdere coagulatiemiddelen

\an \crschillende samenstellmg in contact \v(Mxien gebracht. Dit kan \an voordcel zijn



om een optinialc coagulatie \ an dc collagecnlaag ronclorn hei \ ocdsciproduct plaats te

latcn \'indcn. Ook kan bii\ oorbccld aan het ciiule \ an hel trajcci \ an het transportorgaan

ecu behandeling \ aii hot \ ocdsclproduct nu't \\ atcr plaats\'indcn. oni dc sniaak \ an licl

Liiteindeliikc \'oed>cl product te iieutraliseren.

5

In het bijzonder strekken dc niiddclcn \'Oor hci ioc\oercn \ aii coaeulaiienuddelen zich

in hoofdzaak tut over de lengte \ an de drapers.

Op dczc wij/c v\ordt cr\'oor gezorgd dat de ni clkaars vcrlengde geplaaiste losse

10 eenheden \ ocdsclproduct elk in \ oldoende mate in contact u'orden gebracht met een

bepaalde hoeveelheid coagukitieniiddeL

In een andere x oordelige uit\'oerings\ onn onn at de inrichting een of meer bonders voor

coagulatiemiddelen, waarbij hel traject van het transportorgaan zodanig is, dat de

\5 dragers, althans gedeeltehjk, door de een of meer bonders lopen.

Bij een dergeUike uitvoerings\'orm worden de zich in de dragers be\indende

x'oedselproductcn in de coagukuicmiddelcn gedompeld. Bij voorkeur worden bij een

dergelijkc u!t\ocrings\'orni \'an de inrichting dragers toegepast die in hoofdzaak

20 x'olledig afskiitbaar zijn.

De dragers kunnen afsluitbaar zijn door toepassing van een dcksek een andere

x'ocM-keursmogelijkheid is dat de dragers met dc open zijde langs een stationaire plaat

^^orcien gel e id. waarbij de piaat als deksel fungeert.

25

Om te bewerkstclhgen dat de colkigeenlaag van de \'oedseIj)roducten met xerschillende

coagukitiemiddelen behandeld worden, omvat de laatstgenoemde uiivoeringsvorm van

de inrichting volgens de onderha\'ige uitvinding ten minste twee houdcrs. waarbij de

liouders onderhniz ten mmste twee verschiUende coaeulatiemickielen be\'atten.

30
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Dc oiiclcrhavigc uitvinding hectt icvcns bctrekking op en transportinrichting die gcschikt

is voor toepassing in een inrichtmg voor hcl vcrvaardigcn van gecoextrudecrde

voedselproductcn volgcns de onderhavige uitvmding.

Dc onderha\'igc uitvinding heeft evcneens betrckking op middelen voor het toevoeren

van coagulalicmiddelen naar dc vocdselproducien die gcschikt zijn voor toepassing in

een inrichtuig voor het vervaardigen van gecoextrudecrde voedselproductcn volgens de

onderhavige uitvinding.

Voorts heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een werkwijze voor het

vervaardigen van een gecoextrudeerd voedselproduct, in het bijzonder worst,

onivattendc de stappcn van het coextrudercn van een doorlopende streng van een

voedselproduct welke rondom voorzien is van een in hoofdzaak gelijkmatige

coilageenlaag; en het laten coaguleren van dc collageengel onder invioed van

coagulatiemiddelen.

Dcze werkwijze wordt gekenmerkt door doordat dc werkwijze voorts de stap onivat van

het vcrdelcn van dc streng \'an voedselproduct ni lossc eenhcden, a!\-orens deze aan dc

coagukiticbchandeling worden onderw'orpen.

Zoals in het bovenstaande reeds uiteen is gezet. maakt het verdelen van dc continue

strcne van voedselproduct in losse eenhcden een betere hanteerbaarheid en

nauwkeuriger controle van de beweging daarvan mogelijk opdat een gelijkmatige

N'erspreiding van coagulatiemiddelen over de coilageenlaag teweeg kan worden

25 gcbracht.

In hcl bij/ondcr omvat bovengcnocmde werkwijze \'Oorts de stap van het na dc

coextrusiestap ondcrwerpen van het voedselproduct aan een voor-

coasulatiebehandeling. waarbij de colkigccnlaag \n aanraking wordt gcbracht met

30 \ocM-bchandclincs-coagulatiemiddelen.
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Doov inidJcl \ an ccn dcrgcliikc bchanJcliiuj kaii, ituiicn Licwenst. ccn bcpaaldc sterktc

aan de col laeeenkiag \\ (M"den \ciieend aU orcns dc strong \ an \ OLxlselproduct in lossc

cenhcdcn w ordl \erdecld.

5 Bij \ oorkcur wordl tijdcns het coextrudcren droog collagecn aan dc coUageengel

toegc\ oegd. In hcl bijzondcr hccU dil droge collagecn ccn x'czclachiige strucuiur.

Door dc ioc\ ocging \ an droog colhigccn aan dc colkigcengck u t^rdt hct percentage

droge stol-gchalte m de collagccnlaag, lijdens co-cxtrusie, \'erhoogd. Ilierdoor kan hci

10 drogen en uitharden van dc collageenlaag in cen kortere tijd plaatsvinden. De

toege\ocgde droge collageenvezels nenien nict alleen water op zodat dc droogtijd

\ erkort wordt, maar dragen door hun structuur bo\'endien bij aan de sterkte van de

uiteindelijk tc \erkrijgen collagcenhuid rond hcl extrusicproduct.

15 in ccn \'Oordelige uitvoermgs\orm onn'atten de coagulaticniiddclcn ccn

kaliiunfosfaatoplossing.

Dc toepassing van cen kaliumfosfaatoplo^sing blijkt een sncllei"e \ocbtuitdrij\'ing uit dc

collagccngc] tot gc\ o]g tc hebben Bij \'oorkcur onn'at de kaliumfosfaatoplossing

2{) dikaliumnionowaterstoffosfaat.

Tenslotte hceft de ondcriia\'ige uit\'inding bctrekking op een wcrkwijzc \-oor het

coagulcren van de collageenlaag van een gecoextrudeerd \'oedselproduct, welke

geschikt is \ oor toepassing in een bovengcnocinde werkwijze voor het \'ervaardigen \'an

2.^ cen gecoextrudeerd voedselproduct volgens de onderhavige uilvindmg.

Dc ()ndcrha\ige rntx inding zal in hcl na\'olgcnde nader worden toegelicht aan dc hand

\ an de bi jgc\'OCgdc tekening. waarin:

figuni" 1 schematisch, gedeelteliik ii^ doorsnede, ccn zij-aanzicht toont van een

;m,. gedeelte \ an dc inrichting \'oor het \ er\'aardigen \'an gecoextrudecrde

\'oed selj^i'oducten \'o]gens de ondcrhax'ige uitvindmg:
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schematisch cen bovenaanzicht toont van de innchung volgens liguur 1;

schematisch cen dragcr, zoals toegepast in de inriehling volgens de

onderhavigc uitvinding, toont; en

schematisch in doorsnede een zij-aanzicht toont van een aantai dragers,

gekoppeld met cen transportorgaan, vvaarbij in de dragers losse eenhedcn

van voedselproducten zijn opgenomen.

De figuren zijn zuiver schematisch en niet op schaal getekend. N4et name zijn ter wille

van de duidelijkheid sommige dimensies sterk overdre\'en wecrgegeven.

In de figuren 1 en 2 is een gedeehe van de inrichting 1 voor het vervaardigen van

gecoextrudeerde voedselproducten volgens de onderhavigc uitvinduig getoond. Deze

inrichting omvat - niet in de figuur getoonde - coextrusiemiddelen voor het vormen van

een doorlopende streng van een voedselproduct welke rondom voorzicn is van een in

hoofdzaak gelijkmatige coilageenlaag. Deze continue streng wordt vervolgens met

behulp van een - met in de figuur getoonde - verdeeiinrichting, of kriniperwiel, in losse

eei^heden verdeeld. Een krimpcrwiel omvat een wiel dat langs de omtrek daarvan

\'Oorzien is van een aantai uitstekende elementen. De continue streng van

voedselproduct wordt langs de omtrek van het krimpervviel gcvoerd en de uitstekende

elenKmten grijpen aan op de streng en klemmen deze af. opdat de eenheden van elkaar

worden gescheiden. Hierbij zai de omhullmg - of coilageenlaag - in de meeste gevallen

ter plaatse aan elkaar hechten.

Om de coilageenlaag enigszins te docn verstcrkcn alvorens de streng van

voedselproduct met behulp van het krimpervviel m losse eenheden wordt verdeeld, kan

de mrichtmg voorzien zijn van middelen voor het toevoeren van voorbchandelings-

coagulatiemiddclen naar dc gecoextrudeerde streng van voedselproduct. Deze middelen

zijn tussen de coextrusiemiddelen en de verdeehnrichting geplaatst en zijn niet in de

figuur wecrgegeven.

figuur 2

figuur 3

fitiuur 4
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Nadat de continue streng van voedselproduct in lo>se cenhcden i> \erLlceld. uoidcn

dc/c lossc ccnhedcn met bchulp van ecn o\erzetinrichling 3 o\cigczct in dc

transporimnchting. Hicrbij \\'ordcr:i de losse eenhedcn \'oedselpioduci gebruikelijk door

middel \ an een scheppende beweging o\'ergezet \n dragers 4 \ an cie iransportinnchting.

5

De dragers 4 \ an dc transporlinrichting zijn gekoppeld met een transporiorgaan 5. Dit

transporlorgaan kan bij\'Oorbceld een ketting omvatten; andere, \ oor de vakman

bekcnde, uit\oermgs\'ornien van het transportorgaan zijn \ anzelfsprekend ook mogelijk.

De uit\oering \'an de respectic\'eli jke dragers is nailer toegelicht m de figuren 3 en 4.

10

ZoaLs duideHjk gctoond in figuur 3, omval de drager 4 een gootvormig element dat in

hoofdzaak gaasvormige wanden omvat. Afliankelijk \'an de lengte van de dragers.

zullen in elke drager een of nicer losse eenhcden 2 van voedselproduct worden

opgenomen. Door de vorm zullen de dragers de losse cenheden voedselproduct

15 grotendeels omsluiten. In de in figuur 3 getoonde uitvocrings\ orm omvatten de

uileuiden van de drager dichle wanden; deze kunnen echter ook gaasvormig zijn

uitge\-oeid. Om nog meer zekerheid te bieden legen het ongewcnsi uitvallen of -drijven

\-an dc losse eenhcden \'oedsclproduct, kunnen dc dragers of kan de inrichting zodanig

zi]n uitge\oerd dat de dragers in hoofdzaak afsluitbaar zijn. Hiertoe kunnen de dragers 4

20 elk voorzien zijn van een - niet in de figuur getoonde - losneembare deksel die

bi)\oorbeeld scharniercnd is verbondcn met dc drager. Een andere mogelijkheid is dat

dc dragers tijdens transport onder een - niet in de figuur getoonde - stationairc plaat

worden doorgevoerd. waarbij deze plaat als afsluiting van de dragers dient.

25 Dc dragers 4 zijn aan of nabij hun uitcinden gekoppeld met een transportorgaan 5. In de

in figuur 4 getoonde uit\'oeringsvorm zijn de dragers door middcl van een starrc

vcrbmdmg aan weerszijdcn met ccn transportorgaan 5 verbondcn. Bij beweging van het

transportorgaan bewegen de dragers 4 in de richiing die zich du ars uitstrekt op hun

IcuLUeas.
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15

20

Zonls du.dcl.jk wecrgcgcvcn .n f.guur 1 doorloopt hct transportorgaan, allhans

ocdccltel,ik. cen ..gzag-vornug traject. waarb,j de respcct.evcHjkc deeltrajecten z,ch ten

;„„.tc eedecUclijk ,n vcnicalc r.chting uUstrekkcn. Door cen dcrgel,ik tvajcc, kan ,n ecu

.-elat.ef klone nunUe cen relauef grote afsiand worden afgclegd. Bovcnd.cn z.jn dc

dra.ers met dc lossc eenhcden steeds goed bere.kbaar ,n hct gcval van onderhoud en/of

storin^-en. On. dit traject te bewerkstelligen, worden de transportorganen 5 mci de

d,aoers 4 over geleide-elementen 7 geletd. Na het doorlopen van het z.gzag-vorm.ge

traject worden de losse eenhcden voedselproduct met behulp van twee met elkaar

samenwcrkende geleide-elementen 8 ait de dragers 4 gevoerd en tenslotte afgevoerd b,j

lossingsstaiion 9.

Een buzonder et.nstige situatic wordt bere.kt wanncer het traject zodanig is dat de hoek

tussen de op- en neergaande baan en v,ce versa 60= bedraagt. Du wordt nader toegeheht

in n.uren 1 en 4. H,erb,j zullen de losse eenhcden 2 in de dragers 4 optimaal geroteerd

.vordcn zodat ,n hoofdzaak alle z.jden van de eenhcden 2 op emg n.oment naar boven

gcr,cht zullen z„n. Bovend.en bUjft de bcre.kbaarhetd van de dragers deze s.tuat.e

oplinuial.

Hct is natuurlMk ook mogel.jk om de dragers 4 volgens cen andere trajeet of m een

andere hoek te geleidcn. Een verandenng van het aantal graden die dc hoek maakt heett

Ifsprekend gevolgen voor het aantal omwentehngen van de losse worsteenheden.
vaiize

De mr.chiuie 1 is tevens voorzien van tmddelen voor het toevoeren van

coaeulat.em.ddelen naar dc voedselprodueten, terw.jl deze door de transportmr.chting

.ctK,nsportccrd worden. \u de ur f.guur 1 ectoonde uitvocrmgsvorn. omvatten deze

;,,K,delcn cen plaat 10 voorzien van opstaande randen. waarb.j de bodenr van dc plaa,

voorz.en van pertorat.es 1 i en welke boven de baan van de dragers ,s geplaatst. Door

toevoer van coagttlaticm.ddelen aan de plaat 10 zullen deze over de dragers 4 en de

daarin opgenomen losse eenhcden worden versproeid.
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Dc locgcN'Ocrdc coaL:u latienuddclcn kunnen na gcbruik wordLMi op^icwuigen cn \ ia

terugN'oerlciding 16 naar dc pkuu 10 w orden terugge\'oerd.

W'anneer het gewenst is om \eischillende coagulaticmiddelen in contact ic kiten komen

5 mci dc coUagcenlaag \ an dc lossc ccnhcdcn vocdsclproduct. kunnen dcze gclijktijdig op

\ crschillcndc plaatscn uordcn locgevoerd. Hicrtoc ks dc plaat 10 in ecn \oordelige

uitvoci mgs\'orm xoorzicn \'an schcidingswandcn 13 cn aldus \'crdeeld in

coniparlinicntcn 12, wclkc aangeduid zijn in figuur 2. Door dc \'crschillcndc

conipartimentcn 12 elk \ an ecn ander coagulatiemiddcl tc \'oorzien, u ordcn dcze

]() gclijkiiidig op vcrschillendc posities toegevoerd. Vanzeltsprckend is het ook mogelijk

om in plaats van coagulaticmiddelen, anderc \ioeistoffcn. zoaks bij\'oorbecld water, te

verspreidcn.

Andcre uit\'Ocringsvormen van bovengenoemdc middclen zijn natuurlijk ook mogelijk.

15 Zo kan. in plaats \ an bovengenoemdc drukloze verdeling van coagulatiemiddelen. ook

gcbruik \\ orden gcmaakt \ an ondcr druk werkende sprocimondstukkcn. Door de

tocpassing van dergclijkc sprocimondstukkcn kan ecn betere verspreiding van de

coagulatiemiddelen bcreikt worden. Door \-crschiilcnde sprocimondstukkcn op

vcrschilleiide toevocrlcidnigcn aan te sluiten, kunnen vcrschillendc coagulatiemiddelen,

20 of andcre vlocistoffen, vcrsproeid worden.

Ecn andcre manicr om de coagulaticmiddelen in contact tc brengcn met dc losse

ccnhcdcn vocdsclproduct is door de inrichting 1 te voorzicn \'an een of mecr houders 14

\ oor coagulatiemiddelen, waarbij het traject \'an het transportorgaan 5 zodanig is, dat dc

25 dragcrs 4, althans gedccltelijk. door dc een of mecr bonders 14 lopcn,

Dc dragcr.s 4 vnci dc losse ccnhcdcn 2 worden in dit ge\'a] dus in dc houders 14 met

coagidatiemiddcl gedompeld. Een dergclijkc bonder 14 is in figuui" 1 met onderbroken

liin aangcge\'en. Doov mecrdere houders nict \'crscl]i!!cn.dc coagulaiicmiddclcn in de

mrichting tc plaatscn kunnen dc losse ccnhcdcn 2 ook met x'crschiilende middclen in

contact worden gcbracht.
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I)c vvcrking van de inrichting voor hcl vcrvaardigcn van gecocxtrudccrde

voedsclprc^ductcn 1 volgcns dc cMKlcrhavige uitvinding is als volgt. Allerecrst wordi cen

doorlopciKle strcng van cen vocdsclprodiict. welke rondom v(n)rzicn is van ccn in

hooklzaak gel ijknialigc collageenlaag, gecocxtrudeerd met bcluilp \'an de daarloe

5 aanvv'ezige coexlrusieniiddelen. Tcr \'ersierking van de collageenlaLig en ter bevordering

van de droog- en uithardnigstijd daarvan, kan tijdenN coexlrusie ccn bepaaldc

hoeveelheid droog collageen aan de collageengcl worden toegcvoegd. Afhankclijk x an

de sterktc van dc collageenlaag na coextrusie, wordt de continue strcng van

voedselproduct behandeld met coagulaticmiddelcn, alvorens dc strcng met bchulp van

10 ccn N'crdeclinrichting in losse eenheden wordt verdeeld. Dcze cerste behandeling met

coagulaticmiddel kan bijvoorbccld worden uitgevoerd met ccn gcconccntrccrde

natnumcldoride-oplossing. Nadat de strcng \ervolgcns met beluilp van de

N'crdcelinrichting, veelal ccn krin^perwiel, in losse eenheden 2 is verdeeld, worden dcze

mc[ behulp \'an cen overzetmrichting 3 m rcspectie\elijke dragers 4 overgebracht.

\5

Atliankclijk van de lengten x'an de drager 4 en de losse eenheden 2 wovdi bepaald

hoe\eel eenheden 2 in ccn drager 4 worden opgenomen. De losse eenheden 2 worden

gcbruikciiik in elkaars lengtenchling m de dragers 4 gcplaatsl. VeiA^olgens worden de

losse eenliedcn 2 in de dragers 4 getransporleerd ox'crcen bepaald traject, tcrwijl

20 ecvigulatiemiddelen worden toege\x^erd. Dcze coagulatiemiddelen kunnen verschillende

oplossingen omvatten. zoals bijvoorbccld een natriumchloride-oplossing, doch

omvatten bij \'Oorkeur een kaliumfosfaatoplossing. zoals dikaliummonowaterstoffosi aat.

Onder in\'loed van de coagulaticmiddelcn wordt door niiddel \'an osmose water uit dc

collageenlaag x'crwijdcrd, opdat dezc droogt en uithardt. Na hcl doorlopcn \'an bet

2^ trajcct woixleii de kxssc eenheden 2 nil de dragers 4 verwijderd en vcrvolgcns afgevoerd.
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Conclusics:

1 . Inrichting \ oor het vciA aardigcii \'an gccocxtrudccrdc xocdsclprodiictLMi, in hot

bi]/onder worst, ten niinste onn aitende:

5 - coextrusiemiddelen voor het \ ormen \'an cen doorlopende streng \ an een

\oedselprodLict w eike rondoni \ oor/ien is \ an een in hoofdzaak gelijkniatige

collageenlaag;

- een transportinriehting \oor het transporteren van het \'oedselproduct; en

- middelen \ oor het toevoeren x an coagulatieniiddeien naar de

U) voedselproducten, teru ijl deze door de transportinriehting getransporteerd

vvorden,

met het kenmerk dat de inrichting voorzien is van een verdeelinrichting voor het

\'erdelen van de streng van x oedselproduct m losse eenheden. welke stroomopwaarts ten

opzichte van de transportinriehting is geplaatst en dat de transportinriehting een

15 transportorgaan onivat dat voorzien is \ an dragers \ oor de losse eenheden

voedseiproduct.

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de inrichting is voorzien van

middelen \ oor het toevoeren van voorbehandelings-coagulatiemiddelen naar de

20 gecoextrudeerde streng van \'oedselproduct. welke middelen stroomopwaarts ten

opzichte \an de \erdeelinrichting zijn geplaatst.

3. Inrichting \x)lgens conclusie 1 of 2, met het kennierk dat de dragers in hoofdzaak

gootvormige elementen omvatten en een bewegingsrichting hebben die zich dwars

25 uitstrekt op hun Icngteas.

4. Inrichtnig \'olgens cen of mccr van de conclusics 1-3, met her kenmerk dat de

dragers gaas\*ormige wanden omvatten.

5. hiricliting \'olgens een of i:neer van de conclusics 1-4, met hei kenmerk dat de

dragers de \ c^edselproductcn grotendeels omsluiten.
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6. Inrichting volgcns cen of mccv van de cone

draccis in hoofdzaak voUedig afsluitbaar zijn.

lusies 1-5, met hct kcnmcrk dat dc

inrichting volgens cen of ,neer van dc conclus.es 1-6, met het kenmerk dat hct

transportorgaan, althans gcdecltcHjk, cen zigzae-vormig trajcct doorloopt, waarbij dc
7.

rcspectiev

uilstrekken

elijke deeltrajecten zich ten muisle gcdcelteiijk in verlicale richting

10

Inrichting volgenŝ conclusie 7, met het kenmerk dat het traject zodanig is dat de

hoek tussen een op- en neergaande baan en vice versa 45-75" bedraagt.

9. Innchting volgens conclusie 7 of 8, met het kenmerk dat het traject zodanig is

dat de hoek tussen een op- en neergaande baan en vice versa 60^^ bedraagt.

15 10. Innchting volgcns cen of meer van de conclus.cs i-9, .iiet hct kenmerk dat dc

drapers door mtddcl van cen starrc koppehng met hct transportorgaan zijn gekoppcld.

20

:r van de conclusics 1-10. met het kcnmcrk dat dc

middelcn voor het tocvoeren van coaguhu>emiddclcn boven dc haan van de dragcrs zijn
1 1 .

Inrichting volgens een of meci

middelen

gcplaatst.

12. lnr.chting volgens een of mecr van dc conclusics 1-1 1- met het kcnmcrk dat dc

middelen voor hct toevocren van coagulat.enr.ddclen zodanig zijn uitgcvoerd dat de

^ oedsclproducten door dc coagulatiemiddelen bcsprenkeld worden.

,3. inr.chtmg volgens een of mecr van dc conclusics 1-12. met het kcnmcrk dat dc

nmidclen voor het toevocren van coagulat.em.ddelcn sproeimondstukkcn omvatten.

14. Inrichting volgcns ecu of meer dcr conclusie. 11-13. met hct kenmerk dat de

middelen voor hct loe^ocrcn van coagulatiemiddelen zich in hoofdzaak uitstrekkcn over

de lencte van de dragers.
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15. Im-ichting \'olgcn> ccw ot" mcci \ an dc concluMc.s 1-14, met hct kcnnicrk dat do

mrichtmy een of nieer houders \ oor ccnigulaticmiddelen onn ai, waarbij hot traject van

het transportorgaan zodatiig is, dat dc drapers, althans gcdceilcliik. door dc ccn of mccr

houders lopeii.

5

16. Inrichting \'olgcns conclusic 15, met het kenmcrk dat deze ten minste twee

houders oim at. u aarbij de houders onderling ten niinste twee x'erschillende

coagulaticniiddelcn be\ atten.

10 17. l^ransportinrichtiiig geschikt \'oor toepassing m een inrichting \'olgens een of

mcer \^an dc conclusics 1-16.

18. Middelen voor het toevoeren \'an coagulatiemiddelen naar de voedselprodiicten

geschikt \'Oor toepassing in een inrichting \'olgens een of meer \'an de conclusics 1-16.

15

19. W'erkwijze \'oor het x'crvaardigen \ an een gecoextrudcerd \ oedselproduct, in hct

bijzonder worst, omvattende de stappen \'an:

- het coextruderen \'an een doorlopende streng van een voedselproduct welke

rondom voorzien is van een in hoofdzaak gelijkmatigc col lageenlaag; en

20 - hct onderwerpcn van dc collageengcl aan een coagulaticbehandeling ondcr

inx loed van coagulatiemiddelen,

n^et hct kenmcrk dat de werkwijze voorts de stap om\'at \ an:

- hct vcrdelcn van dc streng \ an voedselproduct in losse eenhcden, alvorens dcze

aan de coaguhiticbehandeling worden ondcrworpen.

25

20. Wcrkw ijzc \'olgens conclusic 19, met het kenmcrk dat de uerkvvijze \ oorts dc

stap om\at \ an:

- hct na de coextrusicstap ondcrweipen \'an het \ oedselproduct aan een voor-

coagulatiebehandcling. waarbij dc col lageenlaag ii^ aanrakmg v\(M'dt gehracht

.^fj met \ oorbehandclingN-coagtilaticnnddclen.
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21 . Wcrkwijzc volgcns conciusic 19 of 20, met hcl kennicrk dat ti jdcns hct

C(K\xtruderen droog collagecn aan dc collagecngel wordt loegevoegd.

22. Werkwijze volgcns conciusic 21, met het kemnerk dat hct drogc collageen ceii

^ vc/elachtige structuur heeft.

23. Werkwijze volgens een of meer van de conclusies 19-22, met het kenmerk dat

de coagulatiemiddelen een kaliumfosfaatoplossing omvatten.

If) 24. Werkwijze volgens een of n:ieer van de conclusie.s 19-23, met het kenmerk dat

de coagulatiemiddelen dikaliummonowaterstoffosfaat omvatten.

25. Werkwijze voor het coaguleren van de coUageenhiag van een gecoextrudeercl

\ oedselproduct, geschikt voor toepassing in een werkwijze x olgens een of meer van de

IS conclusies 19-24.

26. Toepassing \'an droog collageen in een werkwijze \'olgens een of meer van dc

conclusies 2 1 -25.

20
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